
 

 مصالح القّوات المسّلحة السودانية في الحكم المدني

 ﮳حوز﮵�ف س﮵�﮳حل

 

  ﮳حوردون �﮴ور  –  الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

 صورة مں

 االس﮴�﮴�رار ودعًما
﮲

  س﮴�و﮲�ر إالدارة االس﮴�﮳�ا﮴�﮵�ة لال�﮴﮲�﮴�ال ٕالى الحكم المد�﮵﮲ى المؤسسة العسكر﮵�ة السودا�﮵﮲�ة م﮲ر﮵�ًدا مں
 للم﮵�﮲را�﮵﮲�ة وم﮲را﮵�ا اح﮴�را﮲�﮵�ة.

  م﮲�ذ االس﮴�﮴�الل ﮲�﮵ى عام 1956، �﮴وّلت الحكومات العسكر﮵�ة ﮴�﮵�ادة السودان ﮳�اس﮴�﮶�﮲�اء ع﮶سر س﮲�وات. أدت
 للحكم ال﮴�مع﮵ى للر�﮵ٔ�س السا﮳�ق عمر ال﮳�﮶س﮵�ر

ٔ
 االح﮴�﮳حا﮳حات ال﮶سع﮳�﮵�ة الواسعة ﮲�﮵ى عام 2019 ٕالى ٕا�﮲هاء م﮲�ا﮳حى

 عاًما، أ�﮲ع﮶ست االٓمال ﮲�﮵ى مسار ﮳حد﮵�د، ٕاال أن الحكومة اال�﮴﮲�﮴�ال﮵�ة العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة اله﮶سة
﮲

 الذي اس﮴�مر �﮶ال�﮵﮶�ں
 الما﮲ص﮵ى. �﮴﮴�ود ال﮴�ّوات المسّلحة م﮳حلس

﮲
ا وا﮲صًحا عں  ال﮴�﮵ى �﮴م �﮶﮴سك﮵�لها ﮲�﮵ى آب/أ﮲عسطس 2019 ال �﮴م﮶�ّل ا﮲ح﮴�ال﮲�ً

 الس﮵�ادة ﮳�﮵�﮲�ما ﮵�د﮵�ر ر�﮵ٔ�س وزراء مد�﮵﮲ى العمل﮵�ات ال﮵�وم﮵�ة للحكومة، و﮵�﮴�حمل �هما مسؤول﮵�ة اال�﮴﮲�﮴�ال ٕالى
 حكومة د﮵�م﮴�راط﮵�ة ﮳�﮴�﮵�ادة مد�﮵﮲�ة �ملة ﮳�حلول ��﮲ون ال﮶�ا�﮵﮲ى/﮵�﮲�ا﮵�ر 2024. وك﮲حطوة مرحل﮵�ة، س﮵�﮴�ولى ﮴�﮵�ادة

 ﮲�﮵ى ﮶س﮳�اط/﮲�﮳�را﮵�ر 2022.
﮲

 م﮳حلس الس﮵�ادة أحد المد�﮵﮲�﮵�ں
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 ﮳�العمل﮵�ة اال�﮴﮲�﮴�ال﮵�ة. ل﮴�د اع﮴�ادت ال﮴�ّوات المسّلحة على
﮲

 و�﮴حوم االٔسٔ�لة حول مدى ال﮴�﮲رام ال﮴�ادة العسكر﮵�﮵�ں
 250 ﮶سركة  ﮲�﮵ى

﮲
  ﮲�﮵ى الحكومة واال﮴�﮴�صاد. ﮵�﮴ُ�ّدر أن اال﮳ٔحه﮲رة االٔم﮲�﮵�ة �﮴س﮵�طر على  أك﮶�ر مں

﮲
 لعب  دور مه﮵�مں

 الذهب وال﮶�روة الح﮵�وا�﮵﮲�ة واالٔسلحة واال�﮴صاالت وال﮳�﮲�وك
﮲

 ال﮴�طاعات، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮴عد﮵�ں
﮲

 م﮳حموعة مں
 وإال�﮶﮲ساءات. أ﮲طهرت ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى ﮳�لدان أ﮲حرى كمصر ومال﮵ى وم﮵�ا�﮲مار و�﮴ا﮵�ال�﮲د  ردة ﮲�عل ا�﮲ع�س﮵�ة

 مصلحة المؤسسة
﮲

 ه﮲�اك س﮴�ة أس﮳�اب �﮳﮴حعل اال�﮴﮲�﮴�ال ٕالى حكم مد�﮵﮲ى �مل مں
﮲

 للح﮲�اظ على الس﮵�طرة ، لكں
 العسكر﮵�ة السودا�﮵﮲�ة.

 المصالح في ظل وجود حكم مدني

 اال﮶ٔس﮲حاص،
﮲

 أوًال، ��﮲ت االح﮴�﮳حا﮳حات ال﮴�﮵ى أدت ٕالى إالطاحة ﮳�ال﮳�﮶س﮵�ر ﮲ص﮲حمة ومس﮴�مرة. ٕاذ ﮲حرج مٔ�ات آالالف مں
 الم﮳ح﮴�مع السودا�﮵﮲ى، ٕالى ال﮶سوارع ﮲�﮵ى ع﮶سرات المدن وال﮳�لدات ﮲�﮵ى ال﮲�﮴�رة

﮲
 ﮵�م﮶�لون ﮶سر﮵�حة عر﮵�﮲صة مں

﮲
 الذ﮵�ں

 ﮳�﮴�﮲ع﮵�﮵�ر ﮳حذري ﮲�﮵ى ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى.
﮲

  ��﮲ون أالول/د﮵�سم﮳�ر 2018 وآب/أ﮲عسطس 2019، مطال﮳�﮵�ں
﮲

 المم﮴�دة ﮳�﮵�ں
 �﮲ظًرا لعال﮴�ا�﮴ها ﮳�ٕادارة ال﮳�﮶س﮵�ر، ٕاذا حاولت ال﮴�ّوات المسّلحة ال﮳�﮴�اء ﮲�﮵ى السلطة، ﮲�س﮵�﮴�وم ال﮳حمهور ﮳�ح﮶سد

 اح﮴�﮳حا﮳حات ﮳حد﮵�دة، ما ﮵�﮲صعها ﮲�﮵ى �﮲﮲�س مو﮴�ف ال﮳�﮶س﮵�ر الهش.

﮲
 كما س﮴�﮴�﮳حاهل محاولة ال﮴�ّوات المسّلحة االح﮴�﮲�اظ ﮳�السلطة الدوا﮲�ع االٔصل﮵�ة لالح﮴�﮳حا﮳حات. أدت س﮲�وات مں
 كما وأدت ٕالى ﮶سح

﮲
 سوء إالدارة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة وال﮴�حد﮵�ات اله﮵�لك﮵�ة ٕالى ﮳حعل االح﮴�﮵�ا﮳حات االٔساس﮵�ة ﮳�اهظة ال﮶�مں

 ال﮴�وم﮵ى س﮴�ة أ﮲صعاف ،
﮲

 ﮲�﮵ى الو﮲طا�ٔف. ل﮴�د ا�﮲كمش اال﮴�﮴�صاد ﮳�﮶سلك حاد م﮲�ذ عام 2015، مع  �﮴و﮴�ع �﮲﮴ص﮲حم الَد﮵�ْں
 أي ﮳�﮴�﮵�مة  1.2 �﮴ر﮵�ل﮵�ون دوالر ﮳�حلول عام 2025. ومع معدل �﮲﮴ص﮲حم ﮳�لغ 167 ﮲�﮵ى المٔ�ة ﮲�﮵ى ��﮲ون

 ال﮴�و�﮴رات اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة. ﮲�ٕاذا �﮴مسك ال﮴�ادة
﮲

 أالول/د﮵�سم﮳�ر 2020، ﮵�وا﮳حه السودان ﮲ص﮲عًطا مں
 الِحكمة �﮴سل﮵�م

﮲
 العسكر﮵�ون ﮳�السلطة، ﮲�س﮴�﮴�ع هذه ال﮴�﮲�﮳�لة اال﮴�﮴�صاد﮵�ة المو﮴�و�﮴ة على عا�﮴﮴�هم، ما ﮵�﮳حعل مں

.
﮲

 ﮳حملة الم﮶سالك هذه للمد�﮵﮲�﮵�ں

 ﮴�ا�ٔمة
﮲

 �﮶ا�﮵﮲�ًا، ﮴�د ﮵�ع﮴�﮴�د ال﮳�عض ﮲�﮵ى المؤسسة العسكر﮵�ة السودا�﮵﮲�ة أن ﮴�﮵�ام الوال﮵�ات الم﮴�حدة ﮳�ر﮲�ع السودان مں
 الدول الراع﮵�ة لٕالرهاب ﮲�﮵ى أوا﮲حر عام 2020 ﮴�د ﮲�﮴�ح ال﮳�اب أمام دعم دول﮵ى ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى حل﮲�اء المؤسسة

 ﮵�﮴�م �﮴﮴�د﮵�م إال﮴�راض واالس﮴�﮶�مار ﮳�المس﮴�و﮵�ات ال﮴�﮵ى ﮵�ح﮴�ا﮳حها السودان ٕاال
﮲

 لں
﮲

 العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮲حل﮵�ح� العر﮳�﮵ى. لكں
 ٕاذا ��﮲ت ه﮲�اك حكومة مد�﮵﮲�ة ذات مصدا﮴�﮵�ة. ﮵�ُو﮲صح الس﮳حل اال﮴�﮴�صادي الس﮵ىء للحكومات العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى
، لكما

﮲
 أ﮲حرى أ�﮲ه لكما أسرعت ال﮴�ّوات المسّلحة السودا�﮵﮲�ة ﮳�﮲�﮴�ل السلطة ﮳�ال�مل ٕالى ال﮴�ادة المد�﮵﮲�﮵�ں

﮲
 أماكں

 أسرع هؤالء ال﮴�ادة ﮲�﮵ى اس﮴�عادة المصدا﮴�﮵�ة ﮲�﮵ى المؤسسات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة لل﮳�الد وال﮴�﮲�اوض ﮳�﮶سٔ�ن الدعم. و﮳�الم﮶�ل،
 ﮲�ٕان المؤسسات العسكر﮵�ة ال﮴�﮵ى  �﮴د﮵�ر اال�﮴﮲�﮴�ال ﮳�﮶سلك اس﮴�﮳�ا﮴�﮵ى  �﮴كون أك﮶�ر ﮴�درة على حما﮵�ة هو﮵�﮴�ها المؤسسا�﮵﮴�ة

 �﮴م﮵�ل المؤسسات العسكر﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴مر ﮳�مرحلة ا�﮴﮲�﮴�ال﮵�ة ﮲�﮵ى ﮲طل أزمة ما ٕالى ال﮴�م﮴�ع ﮳�اس﮴�﮴�الل﮵�ة
﮲

 ﮳�عد ذلك، لكں
 أ﮴�ل ﮳�ك﮶�﮵�ر ﮲�﮵�ما ﮳�عد.

 ﮲�﮵ى السودان. أك﮶�ر ال﮴�هد﮵�دات االٔم﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ى طال أمدها
﮲

 ﮶سٔ�ن اال�﮴﮲�﮴�ال ٕالى الحكم المد�﮵﮲ى أن ﮵�ع﮲رز االٔمں
﮲

 �﮶ال﮶�ًا، مں
 وال﮴�﮵ى زع﮲رعت االس﮴�﮴�رار ه﮵ى محل﮵�ة — م﮴�م﮶�لة ﮳�ال﮳حماعات الم﮴�مردة ﮲�﮵ى ﮲عرب و﮳ح﮲�وب ال﮳�الد. �﮲﮴�اوض

2 

https://carnegie-mec.org/2020/10/26/armed-forces-in-power-and-in-business-pub-83030
https://carnegie-mec.org/2020/10/26/armed-forces-in-power-and-in-business-pub-83030
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/15/unacceptable-sudanese-pm-criticises-armys-business-interests
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/15/unacceptable-sudanese-pm-criticises-armys-business-interests
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/15/unacceptable-sudanese-pm-criticises-armys-business-interests
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/15/unacceptable-sudanese-pm-criticises-armys-business-interests
https://static1.squarespace.com/static/5b429912f407b44e472b2118/t/5b42ad760e2e72bb806b777b/1531096440440/Explaining-Military-Relapse-Chu-and-Min-DRAFT.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b429912f407b44e472b2118/t/5b42ad760e2e72bb806b777b/1531096440440/Explaining-Military-Relapse-Chu-and-Min-DRAFT.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5b429912f407b44e472b2118/t/5b42ad760e2e72bb806b777b/1531096440440/Explaining-Military-Relapse-Chu-and-Min-DRAFT.pdf
https://www.statista.com/statistics/531953/national-debt-of-sudan/
https://www.statista.com/statistics/531953/national-debt-of-sudan/
https://www.jstor.org/stable/j.ctt7rgt7
https://www.jstor.org/stable/j.ctt7rgt7


 

 هذه
﮲

 السودان، �﮴حت ﮴�﮵�ادة ر�﮵ٔ�س الوزراء المد�﮵﮲ى ع﮳�د الله حمدوك، على ا�﮲﮴�اق سالم مع العد﮵�د مں
 ال﮳حماعات وهو ﮲�﮵ى و﮲صع ﮳ح﮵�د ل﮴�سه﮵�ل السالم مع ﮳حماعات أ﮲حرى. س﮵�سمح هذا االٔمر للمؤسسة العسكر﮵�ة

 ﮳�ال﮴�رك﮵�﮲ر على حما﮵�ة حدود السودان ال﮶ساسعة، والس﮵�طرة على اال�﮳﮴حار ﮲ع﮵�ر الم﮶سروع، وم﮲�ع عودة ﮲طهور
 ال﮳حماعات الم﮴�طر﮲�ة الع﮲�﮵�﮲�ة.

 ﮶سٔ��﮲ه أن ﮵�عط﮵�ها ال﮲�رصة ل﮴�﮳�دأ ٕاعادة
﮲

 الس﮵�اسة المع﮴�دة ﮲�﮵ى السودان مں
﮲

 را﮳�ًعا، ٕان ٕا﮲حراج المؤسسة العسكر﮵�ة مں
 ٕالى مس﮴�و﮵�ات عال﮵�ة ال﮴�﮲�وع

﮲
 اح﮴�را﮲�﮵�﮴�ها. أدى ا�﮲دماج ال﮳حماعات المسّلحة ﮲�﮵ى ال﮴�ّوات العسكر﮵�ة على مر الس﮲�﮵�ں

 ال﮴�ّوات
﮲

 ﮲�﮵ى المهارات وه﮵�لك﮵�ات ال﮴�﮵�ادة. ﮲�﮲�﮵ى السودان، ال �﮴و﮳حد ﮴�ّوة مسّلحة  واحدة, ﮳�ل ه﮲�اك العد﮵�د مں
  الس﮴�عادة الس﮵�طرة على ال﮴�ّوات

﮲
 المح﮴�ر﮲�﮵�ں

﮲
 المسّلحة. ﮵�و﮲�ر اال�﮴﮲�﮴�ال ٕالى الحكم المد�﮵﮲ى  ﮲�رصة للعسكر﮵�﮵�ں

 ﮲حالل ه﮵�لك﮵�ة ﮴�﮵�ادة موحدة ومعا﮵�﮵�ر موحدة لل﮴�در﮵�ب
﮲

 المسّلحة وٕاعادة �﮴كر﮵�سها  لحما﮵�ة الدولة ومواط﮲�﮵�ها ، مں
 واال�﮲﮲ص﮳�اط وال﮴�﮳ح﮲�﮵�د وال﮴�ر﮴�﮵�ة على أساس ال﮳حدارة.

ا ٕال﮵�رادات المؤسسة العسكر﮵�ة. ﮵�كون هذا ال﮴�د﮲�ق أ﮳حدر ﮳�ال﮶�﮴�ة  ﮶سٔ�ن اال﮴�﮴�صاد ال﮲�ام﮵ى أن ﮵�﮲حلق �﮴د﮲�﮴�ً
﮲

 ﮲حامًسا، مں
 المهرة

﮲
 ومعمد على الدولة، ما س﮵�﮲�﮴�ح� ع﮲�ه صرف روا�﮴ب م﮲�﮴�ظمة لل﮲ص﮳�اط على ﮴�دم المساواة مع المح﮴�ر﮲�﮵�ں

 ال﮴�﮲�ح﮵ى ﮲�﮵ى �﮲ها﮵�ة ح﮵�ا�﮴هم
﮲

 و﮳حود ح﮲رمة معا﮶سات و﮲طروف �﮴﮴�اعد﮵�ة ﮳حذا﮳�ة ك﮳�ار ال﮲ص﮳�اط مں
﮲

. و﮵�ُمّكں
﮲

 اال﮲ٓحر﮵�ں
 ال﮲حدمة ﮲حالل

﮲
 ﮵�﮴�م �﮴سر﮵�حهم مں

﮲
 الذ﮵�ں

﮲
 المه﮲�﮵�ة واال�﮴﮲�﮴�ال ﮳�﮶�﮴�ة ٕالى ال﮴�طاع ال﮲حاص. ﮵�﮳حب دعم العسكر﮵�﮵�ں

 ٕاعادة اله﮵�لك﮵�ة ع﮳�ر �﮴و﮲�﮵�ر ال﮴�در﮵�ب والمساعدة ﮲�﮵ى ٕاعادة ا�﮲دما﮳حهم ﮲�﮵ى الم﮳ح﮴�مع.

 الحا﮲�﮲ر اال﮲ٔح﮵�ر لال�﮴﮲�﮴�ال ٕالى الحكم المد�﮵﮲ى هو أن الحكومات العسكر﮵�ة ﮲عال﮳�ًا ما �﮴كون ه﮶سة. سمحت �﮴حال﮲�ات
 االٔ�﮲ظمة العسكر﮵�ة عادًة ما

﮲
 وازدهار عا�ٔدات ال﮲�﮲�ط ﮳�ٕاح�م ﮴�﮳�﮲ص﮴�ه على السلطة، لكں

﮲
 ال﮳�﮶س﮵�ر مع إالسالم﮵�﮵�ں

 اح﮴�مال﮵�ة حدوث ا�﮴﮲�الب ل﮵�ست
ّ

 الحكومات االس﮴�﮳�داد﮵�ة أو الدول الد﮵�م﮴�راط﮵�ة. ٕان
﮲

 �﮶﮴سهد ﮲�﮴�رات حكم أ﮴�صر  مں
.
﮲

 على الح﮵�اة ﮳�ال﮲�س﮳�ة لل﮴�ادة العسكر﮵�﮵�ں
﮲

 أ﮶س�ل ال﮴�ٔ�م﮵�ں
﮲

 ﮳�﮳�ع﮵�دة، ما ﮵�﮳حعل الحكم المد�﮵﮲ى الد﮵�م﮴�راط﮵ى ﮶سً� مں

 االبتعاد عن السلطة أمر صعب

 ال﮴�ّوات المسّلحة ذلك ﮲�﮵ى
﮲

 السلطة ل﮵�س ﮳�االٔمر السهل. ومع ذلك، ﮲�﮴�د ﮲�علت العد﮵�د مں
﮲

 اال﮳�﮴�عاد عں
 ﮲حالل إالدارة االس﮴�﮳�ا﮴�﮵�ة

﮲
 وال﮳�راز﮵�ل و�﮶﮴س﮵�ل﮵ى و﮲عا�﮲ا وٕا�﮲دو�﮵﮲�س﮵�ا و�﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا و﮳�﮵�رو، و﮲ع﮵�رها. ﮲�مں

﮲
 و﮳�﮲�﮵�ں

﮲
 أالر﮳ح﮲�﮴�﮵�ں

 ﮲�﮵ى السودان ﮲�رصة للظهور ك﮴�وة ﮳�و﮳حه ﮳حد﮵�د �﮴﮴�م﮴�ع
﮲

 لال�﮴﮲�﮴�ال ٕالى الحكم المد�﮵﮲ى، �﮴﮴�اح لل﮴�ادة العسكر﮵�﮵�ں
 ﮳�االح﮴�را﮲�﮵�ة واالح﮴�رام.

  

 ﮳حوز﮵�ف س﮵�﮳حل  مد﮵�ر اال﮳ٔ�حاث ﮲�﮵ى مرك﮲ر ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا للدراسات االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة ﮳�﮳حامعة الد﮲�اع الوط﮲�﮵ى. ٕان آالراء
 المعرب ع﮲�ها ه﮲�ا �﮴عود لل��﮴ب ﮲�﮴�ط.
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